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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431606-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καρλόβασι: Τεχνικές μελέτες
2021/S 164-431606

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Πόλη: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anthiko@gmail.com 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dsamos.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://publicworks.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
publicworks.eprocurement.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.2) Περιγραφή

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της Υπηρεσίας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην εκπόνηση των μελετών για τον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα Καρλοβασίου Ν. Σάμου. 
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης των μελετών (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών, 
ανέρχεται σε 241.579,01 € πλέον ΦΠΑ 24% και σε 299.557,97€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος 
της με ΚΑ: 64.7341.0007 σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Δυτικής Σάμου.
Το Φυσικό Αντικείμενο των ανατιθέμενων υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών αναφέρεται αναλυτικά στο 
εγκεκριμένο Τεύχος της Μελέτης και στη Διακήρυξη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Στην κατηγορία μελέτης 16 Τοπογραφικές μελέτες, πτυχία Α τάξεως και άνω/Στην κατηγορία μελέτης 06 
Αρχιτεκτονικές μελέτες, πτυχία Β τάξεως και άνω/Στην κατηγορία μελέτης 08 Στατικές μελέτες, πτυχία Α τάξεως 
και άνω/Στην κατηγορία μελέτης 09 μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές, πτυχία Β τάξεως και 
άνω/Στην κατηγορία μελέτης 21 Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης, πτυχία Α τάξεως και άνω

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.2) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της 
προς εκπόνησης μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική έκθεση της παρ. 20.3 με εντοπισμό θεμάτων στα 
οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς 
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως προκύπτει από την 
Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3 Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς
Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από 
το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του συντονιστή και της 
ομάδας μελέτης και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας Μελέτης της παρ. 20.3

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/10/2021
Τοπική ώρα: 09:00

IV.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3) Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.3.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2) Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές 
του διαγωνισμού: ναι

IV.3.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι

IV.3.5) Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:
ΡΕΥΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
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ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: διοικητικό εφετείο της περιφέρειας
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/08/2021
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